
El cicle sense fi
Objectius, oportunitats, idees i conceptes
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EMPRENEDORA 
I EMPRESARIAL

1.   Sensibilitzar envers el problema de la gestió dels residus i entendre'n les 
 implicacions locals i globals.

2. Interpretar xifres relacionades amb el problema dels residus.

3. Comprendre com funciona el cicle dels envasos.

4. Saber què és Ecoembes i quin és el seu paper.

5. Identificar el paper dels dissenyadors, els fabricants-envasadors, els distribuïdors, 
 els consumidors, les institucions, les plantes de triatge i les empreses recicladores.

6. Ser capaços de detectar errors comuns en la separació de residus.  
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Arees



Activitat�1

Folrarem les parets de la classe amb una banda de paper d'embalar, de manera que el paper arribi fins 
al final de cada paret i continuï a la següent (també podeu fer servir cartolines de colors), per simular 
un circuit sense fi. Després dividirem la classe en grups perquè cadascun busqui informació sobre el 
paper que exerceixen en el cicle de reciclatge els agents següents:

Cada grup disposarà d'un espai al mural col·lectiu per descriure què fa i quines accions positives 
podria fer. Es designarà un portaveu perquè, al final de la classe, ho expliqui als altres. El professor 
exercirà de moderador i ell, o un secretari designat, farà el resum final del cicle dels envasos.

    Què farem? 

    Què necessitem?
Ordinadors connectats a internet. Pissarres, cartolines o paper d'embalar. Retoladors, post-its, tisores, 
cinta adhesiva i cola.

    Aquesta activitat és per...
Veure circuits des de la globalitat, entenent on es poden exercir canvis positius. Treballar en equip, 
distribuir tasques i fer posades en comú.

El cicle sense fi

Grup 1: ecodissenyadors Grup 2: envasadores-productors Grup 3: institucions
Grup 4: consumidors Grup 5: plantes de triatge Grup 6: empreses recicladores

Visitar una planta de triatge, una 
fàbrica de productes de gran consum 
o una empresa recicladora seria 
un complement ideal per visualitzar 
aquest cicle.
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Continuem?


